Komentář ke vzoru: Stížnost na hluk a žádost o
provedení měření hluku
Aktualizováno k 18. 03. 2019

Pro jakou situaci je vzor vhodný
Vzor využijete, pokud máte podezření na překračování hlukových limitů a chcete
docílit provedení měření hluku a uložení účinných nápravných opatření vlastníkovi
zdroje hluku nebo původci hluku. Zdrojem hluku může být hlučný soused,
průmyslový závod, klub, diskotéka, hudební festival nebo i frekventovaná
komunikace.
Ochrana před hlukem je upravena především v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví (dále ZOVZ). Vlastník zdroje hluku nebo původce hluku je povinen
dodržovat hlukové limity (maximální hodnoty hluku) uvedené v nařízení vlády č.
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
V některých případech hlukový limit stanovený zákonem nemusí být dodržen. Jedná
se o tzv. hlukové výjimky a ochranná hluková pásma. V takovém případě musí mít
provozovatel povolení k provozu zdroje nadlimitního hluku. U průmyslových zdrojů
hluku lze informace o udělené hlukové výjimce nalézt v tzv. integrovaném povolení,
k nalezení na: https://www.mzp.cz/ippc/ippc4.nsf/index.xsp, případně můžete
prostřednictvím žádosti o informace zjistit, jestli toto povolení pro daný zdroj existuje
a přímo si jej vyžádat.

Jaké části vzoru přizpůsobit
-

-

-

Podatel
o Doplňte své identifikační údaje dle vzoru.
Adresát
o Podnět je třeba adresovat místně příslušnému územnímu pracovišti
Krajské hygienické stanice kraje, ve kterém se zdroj hluku nachází.
Činnost
o Specifikujte, z jaké činnosti či z jakého provozu hluk pochází.
První odstavec
o Specifikujte Váš vztah k lokalitě – jestli jste obyvatelem a/nebo
vlastníkem nemovitosti, provozovatelem podniku apod.
o Určete zdroj hluku, např. pozemní komunikace, provozovna
konkrétního závodu, restaurace s hudební produkcí.
Popis omezení způsobených hlukem
o Např. „Noční hluk narušuje spánek obyvatel domu, nákladní auta a
kamiony se na blízké světelné křižovatce s ul. Nehlučnou rozjíždějí do
kopce, v opačném směru brzdí, což způsobuje další hlukovou zátěž.“
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o

-

NEBO např.: „Provozovatel závodu dle měření/dle mého názoru trvale
porušuje jemu udělené povolení k provozu zdroje nadlimitního hluku.
Měření jsem prováděl sám běžně dostupným hlukoměrem a pravidelně
jsem naměřil hodnotu kolem 80 dB, zatímco povolení zní na hodnotu 70
dB. Snaha o osobní domluvu ztroskotala na nepřátelském přístupu
provozovatele, který byl k výzvě o dodržení limitu hluchý.“

Přílohy
o Přílohy nejsou povinnou náležitostí, ale pokud je v textu odkazováno
na listinné důkazy, pak je žádoucí je v kopii přiložit.

Kde nalézt další informace
Podrobnější informace k obraně proti hluku najdete v našich manuálech:
- https://frankbold.org/poradna/kategorie/hluk/rada/kompletni-manualobcana-obtezovaneho-hlukem

Na co nezapomenout
-

Krajská hygienická stanice může měření také odmítnout, pokud
podnět shledá neopodstatněným. V takovém případě je možné
obrátit se na jiný subjekt oprávněný k měření (držitele autorizace
nebo akreditace), který měření na vaše náklady provede, či na
Hlavního hygienika ČR (orgán Ministerstva zdravotnictví) se
stížností a požadovat, aby KHS měření provedla.
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Jak pracovat se vzorem?
•
•

•
•

Tento manuál slouží jako doprovodný dokument k vyplnění samotného
vzoru.
Šablona vzoru obsahuje pole, která je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé
varianty obsahu, tam, kde se často nabízí více možností.
o Varianty obsahu – pokud jsou přítomny – jsou vložitelné pomocí
rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
Ke stažení jsou dostupné také další formáty vzory, konkrétně .doc a .odt. Tyto
formáty neobsahují pokročilejší funkce, avšak vzor je stále plně použitelný.
Aktuální verzi tohoto a řady dalších vzorů naleznete pod tímto odkazem:
https://frankbold.org/poradna/pravni-vzory

Pokud budete mít ke vzoru a jeho použití jakékoli dotazy obraťte se na nás přes
kontaktní formulář.
Budeme rovněž rádi, pokud nám zašlete podněty na zlepšení našich vzorů na
e-mailovou adresu servis@frankbold.org
Byl pro vás vzor užitečný? Pomozte nám vytvářet více takových svým finančním
darem prostřednictvím našeho dárcovského formuláře.

